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PROCES VERBAL 
 

      afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere la concurs ale candidaţilor, în vederea 
ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul 
Evidența Persoanelor 

 Având în vedere prevederile art.46 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 
concursul de recrutare constă în următoarele probe succesive: 

a - selecția dosarelor de înscriere ale candidaților 
b - proba scrisă 
c - interviul 

    In conformitate cu prevederile art.50 ale H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  
comisia de concurs a selectat dosarele candidaţilor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare 
la concurs și comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare al 
dosarului de concurs 

ADMIS / 
RESPINS 

Motivul pt care a fost respins dosarul 

1. 35075/30.12.2020 

 
 
 

RESPINS 
 

Nu îndeplinește una din condițiile specifice prevăzute în fişa postului 
aferentă funcţiei publice de execuţie vacant, respectiv deținerea 

permisului de conducere auto, deoarece la data selecției dosarului, dl 
Baboiu Sorin nu deține permisul de conducere auto, ca urmare a 

reținerii permisului de conducere auto de către Biroul Rutier Brașov,  
conform copiei dovezii cu seria CU Nr.2478773, precum și a 
transmiterii în data de 07.01.2021 a unui mail cu referire la 

nedeținerea  permisul de conducere auto 

2. 51/04.01.2021 
  

RESPINS 
  Nu îndeplinește condițiile prevederilor art.424 alin.(3) din O.U.G. 

nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere 
că vechimea este acumulată pe un contract de voluntariat 

 (conform adeverinței nr. 1772/18.12.2020)  
 

3. 
 

230/05.01.2021 
 

ADMIS 
 

- 
 

 
4. 35120/30.12.2020 

 
ADMIS 

 
- 

 
 
 
 

 secretar comisie – dna Isbăşoiu Rodica-Lenuţa, consilier, Serviciul Logistic  
 

       
    Data afişării :   12.01.2021, ora: 15.00 
 
* Proba scrisă  în  data de 18.01.2021, ora  1000 

         *Notă: Eventualele contestaţii pot fi depuse de candidaţii nemulţumiţi în termen 
de 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul 
instituţiei publice din Braşov , Bd. Eroilor nr.8. 
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